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RESUMO 
 
Este estudo busca refletir sobre a estruturação do pedagogo/coordenador pedagógico no período da ditadura militar 
brasileira (1964), na qual o mesmo era visto como um profissional hierarquizado, individualista, reprodutor do sistema 
tendo por funções liderar questões administrativas, bem como de supervisão, planejamento e inspeção escolar, neste 
processo a escola passa a ser instrumento de manutenção da ordem do país. Desta forma, frente às mudanças 
substanciais ao modelo de produção, a sociedade brasileira, vê-se necessário adequar-se ao nosso padrão de gestão e 
não mais administração, sendo este o trabalho em equipe, democrático e transparente, envolvendo-se todos os 
professores, alunos e demais responsáveis por organizar/auxiliar no desenvolvimento do ambiente escolar da Educação 
Básica de Ensino. Dentre os referenciais teóricos utilizados para fundamentar esta pesquisa estão Almeida (1998), 
Libâneo (2005), Placco (1999), Shiroma; Moraes e Evangelista (2007), e Veiga (2006), dentre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Coordenador Pedagógico, Ensino, Ditadura. 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

  

Este estudo originou-se no decorrer das leituras, no 7° período do curso de Pedagogia do 

Centro Universitário Assis Gurgacz, onde efetue pesquisas e atue no estagio de prática pedagógica 

referente à Coordenação Pedagógica/Formação Docente. Diante as discussões a cerca de todo o 

processo de reformulação deste profissional desde o período da ditadura militar, até os dias atuais, 

alguns pontos me destacaram a ponto de tornar-se objeto de estudo, a qual resultou neste artigo.  

Refere-se à importância das atribuições do coordenador/pedagógico frente a uma gestão 

democrática, transparente, participativa, que escuta, respeita a opinião do outro dentro e fora do 

âmbito escolar, os cursos de formações continuadas dos docentes, na qual vêm para suprir 

dificuldades dos mesmos, bem como a preocupação com a qualidade do processo de ensino 

aprendizagem dos alunos, dentre outros. 

 

2. FORMAÇÃO DO PEDAGOGO/COORDENADOR PEDAGÓGICO NO BRASIL 

                                                           
1Acadêmica de Pedagogia do Centro Universitário - FAG – 8º período. E-mail: isabela.gsilva17@gmail.com 
2Professor orientador Mestre do curso de Pedagogia do Centro Universitário - FAG.  
E-mail: jtorrentes@gmail.com 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

 

De acordo com Paro (2006), a formação do Pedagogo ganhou destaque no Brasil a partir de 

1964, período de instalação do Regime Militar, no qual se decretou a hierarquização de funções 

como administração, supervisão, planejamento e inspeção escolar dentre outras, por meio da Lei 

5540/68, que representou a reforma universitária. A partir da influência desta lei, as disciplinas 

profissionalizantes foram ampliadas pelo parecer da Constituição Federal n° 252/69, passando a 

contar com habilitações as quais eram oferecidas na graduação, sendo: o Magistério das Disciplinas 

Pedagógicas do Segundo Grau, Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar 

e Inspeção Escolar. Deste modo, pode-se observar que essas metodologias tinham como foco, o 

controle e o bom comportamento dos indivíduos em uma determinada instituição, deixando-se o 

pedagógico para o segundo plano. 

Segundo Paro (2006):  

 
A função do pedagogo era de fiscalizar, cobrar as disciplinas do professor, mas dentro dos 
padrões do Estado, ou seja, toda organização de um sistema, depende e respinga na escola, 
deste modo os controladores que estavam no poder, e que somente pretendiam reproduzir o 
sistema, partiam da influência/função do professor para impor mais facilmente regras em 
toda a sociedade, fazendo com que todos fizessem o que lhe era imposto, e se houvesse 
algum indivíduo que se colocasse contra as leis maiores, seria perseguido/ prejudicado pelo 
o Estado (PARO, 2006, p. 86). 

 

Dentro das funções do professor e do pedagogo, uma delas era reproduzir o que já estava 

engessado, e este modelo/sistema sendo o controlador/ajustador, não favorecia aos alunos novos 

conhecimentos, somente os encaminhavam aos sistemas de regras da escola, prejudicando-os, pois 

não conseguiam desenvolver-se como seres pensantes, pessoas críticas, mas sim reprodutores. Nesta 

época a atuação do pedagogo tinha como foco a direção e controle do processo escolar, a partir do 

modelo de produção taylorista/fordista, que é marcado pela divisão do trabalho, mecanização da 

produção, estrutura hierarquizada e destinada em níveis operacionais de direção, planejamento, 

supervisão e execução (MORAES e EVANGELISTA, 2007). Com este paradigma a ser seguido, a 

escola passa a ser instrumento de manutenção da ordem do país, ou seja, a escola moldava os 

indivíduos da época de maneira que seguissem as ideias repassadas pelo Estado, mantendo assim 

sempre a mesma visão, e sempre a mesma luta da classe trabalhadora em relação à burguesia. 

Esta organização individualista do trabalho nas fábricas, produziu uma separação entre o 

intelectual e o braçal, planejamento e execução, ou seja, a ordem era de apenas executar, produzir, 

prezando apenas a quantidade e não a qualidade nas fábricas. É importante frisar que nesta época as 
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mulheres começam a se ingressar nas fábricas, surgindo-se assim a necessidades da criação de 

creches, pois essas mulheres levavam seus filhos ao trabalho, para as fábricas, pois não tinham onde 

deixar, e algumas cuidadoras ficavam responsáveis por cuidar destas crianças enquanto as mães 

trabalhavam, mas essa ideia não obteve sucesso após os surtos de doenças que essas crianças 

obtiveram. Assim, “entra a questão socioeconômica e controladora do país, pois havia quem ficava 

na função de pensar/auxiliar e o restante se encarregava do trabalho braçal.” (PINTO, 2007, p. 369). 

Conforme Pinto (2007): 

 

Pode-se perceber a relação das fábricas juntamente a escola, ou seja, na escola o pedagogo 
planejava e executava, cuidava do pedagógico, voltado á ideia do militaristo/reprodução, 
não favorecendo a novas ideias e a uma formação crítica dos alunos ali presentes e nas 
fábricas também se caracterizam assim, o dono da empresa organizava e fiscalizava o 
trabalho dos funcionários, prezando a quantidade não a qualidade. Assim fazendo uma 
relação com a fábrica, a sala de aula era considerada o chão da fábrica, pois lá os 
professores executavam tarefas já pré-estabelecidas. Desta maneira, pode-se afirmar que ao 
incorporar à organização de trabalho taylorista/fordista, a escola assume uma função 
reprodutora da sociedade capitalista. (PINTO, 2007, p. 369). 

 

A partir de 1970 ocorre uma estagnação da economia, a qual afetou os países desenvolvidos 

por conta da alta instabilidade nas questões do mercado brasileiro e internacional. Isso fez com que 

o modelo que apenas reproduzia o taylorista/fordista perdesse sua influência. Deste modo, surgiram 

transformações no setor produtivo, principalmente do setor financeiro, também houve um 

deslocamento para o setor de serviços, que acarretou em mudanças substanciais ao modelo de 

produção, passando a ser difundido o novo modelo caracterizado como o Toyotismo, o qual preza o 

trabalho em conjunto, em equipe, e não mais individualizado, passando a se preocupar com a 

qualidade e não mais com a quantidade (SHIROMA; MORAES E EVANGELISTA, 2007). 

 

3. O NOVO PADRÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A nova visão da organização do trabalho pedagógico auxiliou em mudanças nas funções 

desempenhadas na gerência, que passa a ser determinada como gestão e não mais como a 

administração, e compreende a coordenação de competências, recursos materiais e, sobretudo de 

informações, chegando-se com qualidade ao objetivo. 

No Brasil, desde a década de 1970 já havia resquícios do Neoliberalismo, este que era 

caracterizado como uma doutrina, para adaptar-se às exigências do Estado, porém foi em 1990, com 
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governo de Fernando Henrique Cardoso que a Reforma do Estado passa a ser executada de modo 

efetivo. Nesta reforma, foi implantada uma nova forma do governo descentralizar as 

responsabilidades dentro das questões sociais e na Educação (SHIROMA; MORAES E 

EVANGELISTA, 2007). 

Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p. 42), “a partir deste contexto, as agências 

multilaterais assumem a Educação como fator decisivo para o desenvolvimento econômico dos 

países periféricos e elegem a necessidade de um sistema democrático que favoreça a participação da 

sociedade.” 

Em seguida, pode-se afirmar que a gestão escolar passa a implicar um caráter formativo e 

neste sentido o papel do gestor transpassa pela ação com foco na coletividade. Esta gestão, até então 

projetada a partir da Constituição Federal de 1988, a qual assinala a gestão democrática como um 

princípio na organização do sistema de ensino público, tem seu formato modificado, ou seja, o 

pedagogo deixa de ser uma especialista em supervisão ou orientação escolar e assume a função de 

coordenador de todo o trabalho pedagógico e também administrativo da instituição (Brasil, 1988). 

Neste contexto, verifica-se a organização flexível do trabalho, que exigirá dos indivíduos 

capacidade de atuar em diferentes funções. São verificáveis também as novas atribuições à escola, 

que o pedagogo como gestor proporcionará. 

 

4. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO  

 

Com o passar do tempo, surgiram indícios de mudança nos diferentes campos do 

conhecimento, nas organizações sociais e nas diferentes culturas e sociedades, respingando ao 

ambiente escolar, fazendo com que esse ambiente e os indivíduos que participassem dele, 

refletissem sobre mudanças e qual o coletivo a escola precisava se basear.  

De acordo com Libâneo (2005), as funções do coordenador pedagógico podem ser assim 

resumidas: Planejar, coordenar, gerir, acompanhar e avaliar todas as atividades pedagógico-

didáticas e curriculares da escola e da sala de aula, visando atingir níveis satisfatórios de qualidade 

cognitiva e operativa das aprendizagens dos alunos, onde se requer formação profissional específica 

distinta da exercida pelos professores. 

É necessário identificar-se a importância do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, pois 

regulamentou a profissão de coordenador pedagógico através da Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO, dando-se a esse novo profissional espaço de trabalho, referenciais e funções.    
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Portanto, cabe ao coordenador pedagógico programar, executar projetos pedagógicos, 

promover formação continuada aos educadores, juntamente com a sua própria formação. 

Em consonância, o coordenador pedagógico da contemporaneidade tem como função articular 

e formar indivíduos críticos para que possam transformar a sociedade em que se vive. Desta forma, 

o mesmo deve mediar o currículo juntamente aos professores, a fim de que estes profissionais que 

englobam a escola e as salas de aulas articulem os conteúdos curriculares, considerando suas áreas 

específicas de conhecimento, a realidade do aluno, a realidade sociocultural que a escola se situa e 

os demais aspectos das relações pedagógicas interpessoais que se desenvolvem na sala de aula ou 

na escola (PLACCO, 1999). 

De acordo com Rangel (2004, p. 23), “a supervisão passa de educacional e escolar para 

pedagógica, caracterizando-se como um trabalho de assessoria ao professor, no que diz respeito ao 

planejamento, acompanhamento, coordenação, controle avaliação e atualização do desenvolvimento 

de processo de ensino-aprendizagem.” 

Já Almeida (1998, p. 31) “afirma que a escola vive uma contradição, pois ao mesmo tempo 

em que ela reproduz, ela também transforma a sociedade e a cultura, e desvelar e explicitar as 

contradições subjacentes a essas práticas são alguns dos objetivos do trabalho dos coordenadores, 

quando planejados na direção da transformação.” 

Sabe-se que a qualidade da educação se assenta sobre a competência de profissionais, os quais 

se preocupam em oferecer para seus alunos e para toda a comunidade/sociedade experiências que 

formam a identidade dos indivíduos, promovendo conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para o convívio no meio social e profissional em que se inserem.  

Dentro das questões já discutidas sobre a função do coordenador pedagógico, pode-se 

mencionar algumas dimensões de responsabilidades deste profissional, tendo por início uma 

dimensão Articuladora, a qual preocupa-se em como estimular a participação e interação do corpo 

docente na elaboração e no cumprimento das ações do Projeto Político Pedagógico – PPP, na 

realização do acompanhamento, planejamento e desenvolvimento do currículo, dentre outras ( 

PLACCO, 1999). 

Na dimensão Formadora, cabe ao coordenador pedagógico coordenar o processo de Formação 

Continuada da Unidade Escolar, proporcionando a participação e o envolvimento dos docentes, e 

sobre esta questão a prática docente não acontece numa única direção, e a Formação Continuada 

deve possibilitar aos profissionais da escola um olhar inovador, auxiliando nos aspectos que a 

escola trabalha, contemplando novos conhecimentos.  
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Os autores Placco e Silva (1999), apontam para algumas dimensões possíveis de formar a 

partir de uma Formação Continuada que atinja particularidades que a escola precisa trabalhar: 

dimensão técnico-científica, dimensão da formação continuada, dimensão do trabalho coletivo, 

dimensão dos saberes para ensinar, dimensão crítico-reflexivo e dimensão avaliativa. 

Também orientar a equipe escolar nas concepções teóricas, nas Diretrizes Gerais que norteiam 

a Educação Básica, como a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Diretrizes Curriculares, 

PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, Regimento Escolar, Proposta Curricular, dentre outras. 

         Outra dimensãose caracteriza como a Transformadora, a qual busca contribuir para a 

mudança, melhoria e postura do professor, ficando como responsabilidades do coordenador 

estimular acompanhar os professores quanto ao tratamento e seleção de conteúdos, avaliação 

contínua, recuperação paralela e atividades extracurriculares voltadas para o processo de ensino e 

aprendizagem, e também apoiar e incentivar os professores na divulgação das experiências 

pedagógicas bem sucedidas, entre outros (PLACCO, 1999). 

Concluí-se que o modelo atual de gestão foi construído ao longo da história e que o modo de 

produção vigente e as relações de trabalho interferem de modo significativo na forma de 

organização do contexto educacional. De acordo com Veiga (2006), as exigências atuais trazem o 

foco da Gestão Democrática como principal instrumento de Gestão Escolar, assim eis o desafio da 

comunidade escolar: compreender todos os aspectos da Gestão Democrática a fim que a 

organização/relação (alunos, diretores e demais funcionários da escola), aconteça de modo crítico e 

coerente. 

Do mesmo modo, entende-se a importância da participação da equipe escolar, e 

principalmente da comunidade local, no desenvolvimento da escola, pois a partir desta atuação será 

possível consolidar uma educação mais justa, transparente e com qualidade. 

 

5. O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A EDUCAÇÃO BÁSICA DE ENSINO 

 

A Educação Básica de Ensino, como qualquer outra forma de educação ofertada por órgãos 

oficiais, constitui-se como um direito fundamental e essencial ao ser humano. A LDB – Lei De 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, confirma que “é direito de todo ser humano o acesso a 

educação básica” (BRASIL, 1996). Desta forma, é imprescindível que compreendamos a educação 

como um fator diferencial, uma vez que através dela os indivíduos se desenvolvem integralmente, 

tendo assim maiores chances de conseguir trabalhos qualificados, além da participação ativa na vida 
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democrática podendo desta forma, ter pleno conhecimento dos seus direitos e deveres e assim 

usufruir dos mesmos.  

Sabe-se que nosso país não investe na educação de forma considerável, vindo a suprir e 

ofertar realmente a todos os indivíduos da sociedade uma oportunidade de estudar, ingressar no 

ambiente escolar, enfim são vários os problemas existentes, como a falta de investimento 

financeiro, bem como a má remuneração dos docentes que atuam na educação, mas é preciso que 

mesmo com essa dura realidade, os indivíduos que escolherem esta profissão, seja apenas com o 

intuito de retorno financeiro, seja por afeto a sua função, que realizem com qualidade, 

comprometimento seu papel, pois estamos formando sujeitos, sendo nosso dever mesmo frente a 

tantas dificuldades, por exemplo, falta de matérias pedagógicos, estruturais (salas de aulas, quadras 

e etc.) e o pouco retorno financeiro, não retire nossa real missão de favorecer a uma educação 

democrática, transparente, critica, criativa, autônoma aos nossos alunos, aos quais são o futuro do 

país. 

Por este enfoque, ressalta-se a importância do sistema educacional de ensino, bem como o 

papel dos que integram este ambiente escolar, sendo diretores, coordenadores pedagógicos, 

professores e demais funcionários que auxiliam no funcionamento de uma escola. É importante 

destacar novamente, as atribuições do coordenador pedagógico, pois é este profissional quem 

organiza as questões pedagógicas da escola e favorece na qualidade de ensino ofertado. 

 Para mencionarmos um ambiente escolar, bem como sua rotina diária, é preciso destacar que 

dentro de uma gestão democrática de ensino é necessário criar-se uma rotina pedagógica, está então 

vai depender da organização do próprio P.P.P. da instituição, pois o mesmo traz a identidade da 

escola/comunidade, a partir deste será visado as especificidades/necessidades da unidade escolar, ou 

seja, toda rotina deverá partir de algum ponto especifico até alcançar o objetivo almejado. Então os 

coordenadores são quem organizam os conjuntos de compromissos e saberes da escola, ou seja, 

cuidam quando os professores terão cursos, paradas pedagógicas, hora atividade, enfim cuidam 

sobre os cursos de formação continuada, como os conteúdos a serem trabalhados em cada 

etapa/ciclo, prevendo tempo e espaço para cada ação no cotidiano da escola. 

 Para que o coordenador pedagógico consiga administrar suas funções de maneira específica, 

positiva é necessário colocar-se diante a algumas visões como a preventiva, a qual partirá de ações 

preventivas sobre determinado assunto, situação ocorrida, de modo que as mesmas sendo negativas, 

não venham a ocorrer novamente. Também este profissional deve favorecer a construção, ou seja, 

ser construtivo, de maneira positiva e cooperativa, procurando dar o auxilio ao corpo docente, de 
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modo que possam superar as dificuldades, orientar a equipe da escola nas questões pedagógicas, 

valorizando aquilo que cada um tem de melhor e também trazê-las para todos, e por fim ter uma 

visão criativa, estimulando as habilidades de cada um dos profissionais de sua escola, pesquisar, 

criar novos recursos de ensino para os professores, como  por exemplo a utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação, as novas mídias, as quais poderão ser amplamente 

usadas pelos educadores.  

Os desafios encontrados na Educação Básica de ensino e também em outras modalidades são 

essenciais para criação de uma visão, uma proposta de trabalho que realmente atinja os alunos com 

benefícios e desenvolvimentos necessários a sua formação, e o coordenador pedagógico será o 

principal responsável por orientar seus professores, não deixando cair em uma rotina, em um 

sentimento de “cumpri com o proposto”, sem buscar por inovações, satisfações, por aulas mais 

dinâmicas, que cative e instigue no aluno a novas descobertas por aquela aula/conteúdo trabalhado, 

então é preciso que o coordenador pedagógico  visualize as dificuldades de cada um dos 

professores, a sua metodologia de ensino e quando necessário oferte cursos de formação 

continuada, a qual venha a suprir a dificuldade encontrada por um ou mais docente da escola, que 

permita a criação de docentes criativos, comprometidos com sua função na escola. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da análise deste estudo, conseguimos compreender sobre a atuação do coordenador 

pedagógico em diferentes períodos históricos e a função do mesmo na atualidade, ou seja, este 

profissional passou de fiscalizador, dedo duro entre outras características, a um profissional que 

promove a integração dos indivíduos que fazem parte do processo de ensino aprendizagem, 

estabelecendo de forma saudável as relações interpessoais entre os envolvidos. 

Também para a construção de uma qualidade de ensino é preciso distribuir as funções de cada 

um dentro da escola, mas sem prezar pela o trabalho individualizado, e sim que a partir do domínio 

das funções de cada um todos os setores da escola possam vir a funcionar e oferecer o que está 

colocado na proposta de ensino da instituição, ou seja, no próprio P.P.P, pois muitos coordenadores 

pedagógicos mesmo com tantas funções importantes, se desviam de suas atribuições, realizando 

tarefas que pouco agregam em suas responsabilidades.  

Desta forma, a má gestão acaba afetando os setores educacionais, permitindo o fracasso da 

proposta escolar ofertada, então é preciso que tanto o coordenador, quanto o gestor da escola, 
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administrem suas reais tarefas, e caso não tenham o domínio sobre algo, que sim exista um diálogo 

entre eles, mas que cada um desse profissional procure suprir suas dificuldades através de estudos, 

do comprometimento em sua função, sem vir a deixar suas atribuições na mão de outro profissional 

que não está ali para atender essas situações escolares, ou seja, que juntos todos os funcionários 

tenham o diálogo, opinião, o apoio dos demais, mas que saibam se por frente a sua função, 

respondendo as dificuldades, buscando melhorar e assim venha a garantir o funcionamento de todos 

setores do âmbito escolar, permitindo o cumprimento da proposta pedagógica da escola, auxiliando 

na formação de um aluno critico, autônomo e transformador do meio inserido. 
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